
HĐND XÃ NGUYÊN GIÁP
ĐOÀN GIÁM SÁT

Số: 10/TB-ĐGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Nguyên Giáp, ngày 21 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO 
Chương trình giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND xã 

về quản lý và sử dụng đất hoa lợi công sản trong khu dân cư, phạm vi
 trên địa bàn xã năm 2022

(từ tháng 01năm 2022 đến hết tháng 12 năm 2022)

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐGS ngày 20 tháng 02 năm 2023 về quản 
lý và sử dụng đất hoa lợi công sản trong khu dân cư, phạm vi trên địa bàn xã 
năm 2022. Đoàn giám sát thông báo lịch giám sát như sau:

I. THÀNH PHẦN
1. Đoàn giám sát
Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 

17/2/2023 của HĐND xã.
2. Đơn vị chịu sự giám sát
- UBND xã Nguyên Giáp;
- Công chức Địa chính - Xây dựng.
II. Thời gian: ½ ngày, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút, ngày 30/3/2023.
III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3 trụ sở UBND xã Nguyên Giáp.
Để buổi làm việc đạt kết quả tốt, Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo UBND 

xã đơn vị chịu giám sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, các tài liệu hồ sơ liên 
quan gửi Đoàn giám sát và các thành viên trước 5 ngày; báo mời thành phần có 
liên quan của đơn vị.

Thông báo này thay cho Giấy mời làm việc, đề nghị các thành viên trong 
Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ công chức có liên quan thu xếp 
công việc tham dự đầy đủ, đúng giờ./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND xã;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ công chức có liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

Bùi Duy Khương
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